
Formulier voor: 

Aanmelding / Afmelding / Wijziging 

Achternaam* ___________________________________________      M/V* 

Voorletters* _______________  Roepnaam* ____________________________ 

Adres* ___________________________________________________________ 

Postcode* ________________ Woonplaats* ____________________________ 

Geboortedatum* ___________  E-mail adres ____________________________ 

Telefoon nr. ____________________ Mobiel nr. __________________________ 

Rekening nr.* _________________ 

Datum* _______________   Handtekening* ___________________ 

 

 

 

Aanmelding: 

Ik geef mij op voor: 
… Veldvoetbal Senioren zaterdag … Veldvoetbal Jeugd 
… Veldvoetbal Senioren zondag … Niet spelend lid 
… Zaalvoetbal Dames/Heren 
 

-Bij iedere aanmelding € 10,- inschrijfgeld. 
-Bij aanmelding machtigt (de ouder/voogd van) het lid v.v. Lyra om, d.m.v. een doorlopende 
machtiging, de jaarlijks verschuldigde contributie af te schrijven van bovenstaand 
rekeningnummer. Het lid behoud het recht om de betaling tot 30 dagen na incasso te 
storneren. De incassodata zullen door het bestuur aan de leden kenbaar worden gemaakt. 
-Bij aanmelding van leden van 10 jaar en ouder dient de vereniging, tegelijk met dit formulier 
een pasfoto te ontvangen.  
-Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient men naast een pasfoto ook een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen. (bv paspoort, rijbewijs, ID kaart of OV kaart) 
 Afmelding: 

Ik meld mij af als lid van vv Lyra per (datum)    ………….. 
Afmelden voor 1 juni, anders kost het u  €50,00 administratiekosten 

Wijziging:  

Adres ________________________________________________________ 

Postcode _____________ Woonplaats ______________________________ 

E-mail adres ___________________________________________________ 

Telefoon nr. ______________ Mobiel nr. ____________________ 

Rekening nr. _________________ 

Inleveren op Sportpark “de Zweth” of bij 
Bonno Harmsen   Colinda Luijendijk 
Tuba 56    Trompet 23 
2678 HC De Lier   2678 HD De Lier 
06-24248284    06-14357565 

BHarmsen@kabelfoon.nl  Luyendijk30@kabelfoon.nl              Z.O.Z. 

 

 

Lid nr.:…………..           Behandeld op:………….. 

mailto:Luyendijk30@kabelfoon.nl


Lid worden van  Lyra;  samen bereiken we meer……… 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

Fijn dat uw kind lid wil worden bij vv Lyra, wij wensen hem/haar, maar ook U vele uurtjes 

voetbal plezier toe. Lyra is een vereniging die het moet hebben van haar vrijwilligers. Zonder 

hen, geen voetbal. 

       Om alles goed te laten verlopen doen  wij ook een beroep op de ouders/verzorgers van onze 

jongste jeugdleden. Dit betekent dat u enkele keren per jaar gevraagd wordt om te helpen. 

Dit kan zijn vanwege de barbezetting, de schoonmaak, het onderhoud, de administratie, als 

trainer / coach van een jeugdteam, of op andere wijze ondersteuning  van het huidige 

vrijwilligerskorps. 

 

Om nu inzichtelijk te krijgen waar uw interesse/kennis ligt vragen wij U het volgende in te 

vullen: 

Ouders/ verzorgers van: …………………………………. 

*Naam: Dhr./Mevr. ………………………………………. tel nr.: ……………….. E-mail: 

………………………………….      

(Werk)ervaring:  ………………………………    Kwaliteiten: ………………………….    

Interesse:……………………………  

*Naam: Dhr./Mevr. ………………………………………. tel nr.: ……………….. E-mail: 

………………………………….      

(Werk)ervaring:  ………………………………    Kwaliteiten: ………………………….    

Interesse:……………………………  

 

Wij hopen dat we uw kind een veilige, schone en gezellige sport omgeving kunnen bieden. 

Wij doen dit met veel enthousiasme en graag samen met U !!! 

Bestuur vv Lyra. 

 

 


